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TARKISTUKSET 001-009  

esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

 

Mietintö 

Matthias Groote A7-0046/2013 

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus 

 

Ehdotus päätökseksi (COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Euroopan parlamentti kehotti 

15 päivänä maaliskuuta 2012 

antamassaan päätöslauselmassa 

etenemissuunnitelmasta siirtymiseksi 

kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 

vuonna 2050 (2011/2095(INI))
1
 

komissiota hyväksymään toimenpiteitä 

Euroopan unionin 

päästökauppajärjestelmän puutteiden 

korjaamiseksi, jotta järjestelmä voisi 

toimia alun perin suunnitellulla tavalla, 

ja ennen kolmannen 

päästökauppakauden alkua tarvittaessa 

tarkistamaan direktiivin 2003/87/EY 

10 artiklan 4 kohdan mukaisesti 

hyväksyttyä asetusta asianmukaisten 

toimien täytäntöönpanemiseksi, mikä voi 

käsittää päästöoikeuksien tarpeellisen 

määrän pidättämisen. 

 ______________ 

 
1
 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2012)0086. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 b) Vuoden 2011 loppuun mennessä oli 

kertynyt 955 miljoonan päästöoikeuden 

ylijäämä. Ylijäämä vain kasvaa, jos ei 

toteuteta unionin 

päästökauppajärjestelmää koskevia 

rakenteellisia toimia. 

Tarkistus 3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 c) Tällainen päästöoikeuksien 

merkittävä ylijäämä johtaa alun perin 

tarkoitettua alhaisempaan hiilen hintaan, 

mikä vähentää kannustimia 

investoinneille vähähiiliseen tekniikkaan 

ja lisää riskiä, että unionissa ei päästä 

eroon hiili-intensiivisistä 

infrastruktuureista. 

Tarkistus 4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 

ennustettavuuden vuoksi olisi 

selvennettävä, että markkinoiden 

asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 

komissio voi poikkeuksellisissa 

olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 

ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 

10 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 

ennustettavuuden vuoksi olisi 

selvennettävä, että markkinoiden 

asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 

komissio voi poikkeuksellisissa 

olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 

ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 

10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli 

tällainen mukauttaminen voidaan 

perustella vaikutustenarvioinnilla, joka 

osoittaa, että vaikutus merkittävälle 

hiilivuodolle alttiina oleviin toimialoihin 

on rajallinen. Komission olisi voitava 
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tehdä ainoastaan yksi tällainen mukautus 

ja vain 1 päivänä tammikuuta 2013 

alkavan kahdeksan vuoden mittaisen 

jakson aikana. 

Tarkistus 5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Huutokaupan aikataulun 

mukauttamista olisi pidettävä 

pikemminkin lyhyen aikavälin toimena 

kuin rakenteellisena toimena unionin 

päästöoikeuskauppaan liittyvään 

markkinoiden epätasapainoon 

puuttumiseksi, eikä se saisi heikentää 

unionin päästökauppajärjestelmän 

vakautta ja ennustettavuutta. 

Tarkistus 6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Sertifikaattien mahdollisesti 

korkeampien hintojen valossa olisi 

harkittava tietyistä 

päästökauppajärjestelmään liittyvistä 

valtiontukitoimista vuoden 2012 jälkeen 

annettujen suuntaviivojen (SWD(2012) 

130, SWD(2012) 131 – välilliset 

päästökustannukset) sekä 

direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 14–

17 kohdassa säädettyjen perusteiden 

(välittömät päästökustannukset) 

tarkistamista, kun otetaan huomioon 

hiilivuodon sekä eri toimialojen välisen 

kilpailun vääristymisen vaara. 

Perustelu 

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 

energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their direct 

competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) or 

whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example the 
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aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should reflect 

this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be revised in 

order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low carbon 

footprint. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus 7 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 

10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen 

alakohtaan lause seuraavasti: 

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 

10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen 

alakohtaan lauseet seuraavasti: 

Tarkistus 8 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla 

Direktiivi 2003/87/EY 

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – viimeinen lause 

 

Komission teksti Tarkistus 

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 

varmistamiseksi komissio mukauttaa 

tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 

varten. 

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 

varmistamiseksi komissio voi 

poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 

13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 

13 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 

kauden aikataulua, jos 

vaikutustenarvioinnin perusteella 

mukauttamisen vaikutus merkittävälle 

hiilivuodolle alttiina oleviin toimialoihin 

on rajallinen. Komissio voi tehdä 

ainoastaan yhden tällaisen mukautuksen. 

Tarkistus 9 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Voimaantulo 

 Tämä päätös tulee voimaan kolmantena 

päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 


